DIN LOKALE ELEKTRIKER GJENNOM 20 ÅR
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Det naturlige valget
El-Team er din lokale elektriker i Vesterålen,
og med hovedbase på Sortland jobber vi over
hele regionen. Lokalt eierskap og godt motiverte medarbeidere gjennom 20 år, har gitt
oss sterk forankring i vårt område og en viktig
nærhet til kundene.
Våre fagområder og tjenester dekker et bredt
spekter innen elektro, tele og data, og vi jobber med både bolig, næring, industri, offentlige bygg og samferdsel. Jobbene omfatter
alt fra mindre service og vedlikehold til større
totalprosjekter innen nybygg og rehabilitering.

Kompetent og samfunnsbevisst
El-Team er opptatt av samfunnsansvar, og

ALT I ELEKTRO,
TELE OG DATA
• Nyinstallasjon og rehabilitering
• Prosjektering og beregninger
• El-kontroll og termografering
• Drifts- og vedlikeholdsavtaler
• Smarthus og styringssystemer
• Alarm og kameraovervåking
• Tunnel- og veibelysning

som lokal bedrift bidrar vi til samfunnet gjennom trygge arbeidsplasser. Vi har 60 ansatte
og 14 lokale lærlinger i bedriften. El-Team
legger vekt på å være en kompetansebedrift,
og fremmer både etterutdanning og kompetanseheving for våre ansatte. Vi ønsker
å beholde ungdom og voksne i lokalmiljøet
vårt! Vi er også stolte av det flotte, moderne
bygget som er arbeidsplassen vår – hvor
takets solcellepanel produserer strøm for våre
sju elbiler.
Vi ønsker å opprettholde vår posisjon som det
naturlige førstevalget, og vil fortsette å tilby
løsninger av høy kvalitet – levert til rett tid og
til riktig pris.

Alt av beslag, ventilasjon,
solskjerming, piperehabilitering
og taksikring.

www.bejas.no
Tlf. 412 18 520/913 66 153
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FOKUS PÅ
FELLESSKAPET
Våre kunder skal være trygge
på at alt arbeidet som leveres
er solid og sikkert for dem –
samtidig som vi også er en
trygg og god arbeidsplass for
ansatte.
I El-Teams har vi fem verdier
som vi setter høyt i arbeidet
vårt:
1. Kunden
2. Kvalitet
3. Bærekraft
4. Trygghet
5. Fellesskap

Vi gratulerer El-team med
20-års jubileet!

Vi takker våre
samarbeidspartnere

Bilverksted • Bobilverksted • Nye og brukte biler
Bilutleie
www.vesteralen-bil.no • Tlf.: 76 11 07 00
E-post: salg@vesteralen-bil.no • Vesterålsgata 41, 8400 Sortland

Tlf. 76 11 25 00 • E-post: post@vesteralskraft.no
Strandgata 47, 8400 Sortland • www.vkbb.no
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Boliginstallasjon
I El-Team har vi egne spesialister som jobber
utelukkende med boliginstallasjon. Våre folk
har høy kompetanse på smarthus og tilhørende tekniske installasjoner, som gjør at vi kan gi
kundene god veiledning om valg av løsninger.
Vi leverer også elektromateriell fra anerkjente
leverandører, tilpasset husets design og
arkitektur. Dette gir en komplett løsning som
ivaretar alle krav til både funksjonalitet og
estetikk.
El-Team er miljøsertifisert i henhold til ISO
9001 og 14001, og er godkjent for ansvarsrett

Distributør av kvalitetsprodukter- og løsninger og stolt El-team samarbeidspartner!

Lyd, lys og bilde slik det bør være!
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Automasjon
Vi ønsker at du som kunde skal få
systemer som passer dine behov, og
kan hjelpe deg med å montere og drifte
automatiserte systemer i boliger eller
i næringsbygg. Vi utfører også service
og vedlikehold på maskiner og
automatiserte anlegg.

En av Norges største leverandører av eltavler med over 30 års erfaring

demas@demas.no • 47 77 18 91 00 • www.demas.no
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Anlegg og industri
El-Team har en egen avdeling som jobber med elektriske anlegg for
næring, industri og offentlige bygg. Avdelingen består av erfarne
prosjektledere, ingeniører og BAS-montører, og i tillegg til å jobbe
etter beskrivelser fra rådgivende ingeniører utfører vi selv beregninger,
tegning og prosjektering. Det gjør at vi kan levere komplette anlegg
etter kundens behov – fra de enkleste til de mest komplekse prosjekter.

• Karosseriverksted
• Bilglassverksted
• Lakkverksted
• Mekanisk verksted
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Komplette
serviceavtaler

For å ivareta funksjonalitet og sikkerhet
behøves regelmessig oppfølging, og El-Team
ønsker å være en samarbeidspartner også
etter at anlegget er levert og installert. Vi tilbyr
serviceavtaler etter behov – inkludert alt fra
termografering og kontroll til feilsøking og
utbedring. Vi leverer elektroteknikktjenester til
både små og store bedrifter, og sørger alltid
for å holde oss oppdatert på siste nytt av
teknologi og krav. Vi utfører også mindre jobber
i boliger – alt fra ettermontering av utstyr til
rehabilitering av bad eller kjøkken.

SMARTE OG TRYGGE
ENERGILØSNINGER

Berggård Amundsen er en norsk og familieeid
Designelementer
elektrogrossist med
fokus på lokal tilstedeværelse. Det viktigste for oss er å hjelpe
kundene våre å lykkes, blant
annet med
{XXX}
fremtidsrettede energiløsninger.

Miljøvennlig strøm
fra eget tak

Norgeseliten er vår egen elektrikerkjede
som utfører alt av installasjonsoppdrag
for bolig, næringsbygg og landbruk.

Rask elbillading
som alltid virker

Ta kontakt med BA Servicesenter Sortland for mer informasjon
Telefon: 76 11 03 20 | E-post: sortland@baelgros.no | baelgros.no

FAGLIG STYRKE
HELE VEIEN!
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www.elteam.no

Finn oss på Facebook

Norgeseliten er en landsdekkende kjede med elektroentreprenører. I mer enn 20 år har vi utviklet oss i takt med tiden ved å se stadig nye løsninger
og muligheter i markedet. Norgeseliten består av personer med bred fagkunnskap. Foruten å tilføre høy kompetanse, har vi de verktøy og hjelpemidler som gjør hverdagen bedre, enklere og mer lønnsom for bedrifter og ansatte. Det gjør oss til en attraktiv partner for våre medlemmer.
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Strandgata 44, 8400 Sortland
Sentralbord: 76 12 07 00
E-post: post@elteam.no

